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وصالُة الليِل أفضُل من صالةِ النهاِر والنصُف األخُري أفضُل من األوِل، : فصٌل 

  ..............................................................والتهجد ما كان بعد النوم

وصالُة الليِل أفضُل من صالِة النهاِر والنصُف األخُري أفضُل من : فصٌل «: قال رمحه اهللا

  . »األوِل، والتهجد ما كان بعد النومِ 

  ) الشرح(
ده إفراد صالة الليِل  د صالة الليِل بفصل، وسبُب إفرا بدأ املصنف رمحه اهللا تعاىل بإفرا

بفصل أن طالب العلِم جيُب أن يكوَن له حٌظ من قيام الليل، جيب لطالب العلم أن يكون له 

  . حظ من قيام الليل

ه يقول لَب هذا الباب هو لَك يا طالب العلم، هو لك يا طالب العلم؛ ألن طا: فكأ

علٍم ال يكوُن له حٌظ من قيام الليل البد أن ُيراجَع قلبه، وقد جاء أن أمحَد كان يف سفٍر 

أي ناموا يف الليل، والناُس يف سفرهم يتعبون، فلام : وا سلطلب علٍم فلام كانوا يف سفر عر

ُمسافر ومتعٌب : جلسوا وانتصَف الليل أو يف آخره قام أمحد يتوضأ، فقال له أحُد أصحابه

ا عبد اهللا   !جمهد وتقوُم الليل يا أ

  وهل تعلُم طالب علٍم وطالبًا حلديٍث من أهله ال يقوُم الليل؟: قال

هل يتصور هذا اليشء؟ هل يتصور طالب علم ال يقوم الليل، ما يتصور هذا اليشء، 

دً  قيام ، وهذا يُدلنا عىل أن طالب العلم جيب عليه أن يتأكد يف قيام الليل إذ يف اال يمكن أ

ٌُس بالرمحن جل وعال، وقد قال بعُض السلِف رمحهم اُهللا تعاىل إن يف الُدنيا جنًة : الليِل أ

  .قياُم الليل: من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة، قيل وما هي؟ قال

ُس بدعائه  ُس بكالم اهللاِ جل وعال، ويأ ُس باهللا، ويأ  صاحُب قيام الليل يأ

نفسه من هذا الفضل، وأقُل قيام الليِل ركعتاِن ُيصليهام يف أول  ومناجاته، فال حيرم املسلمُ 

  . الليل، فلذلك جيب أن يكون للمرء حظ ولكن يؤدب نفسه وُيدرهبا وال يُشد عليها

جاهدُت نفيس يف قيام الليل : وقد جاء أن عبد اهللا بن املُبارك رمحُه اُهللا تعاىل قال

  . عرشيَن سنة فارتاحت عرشيَن سنة



 

  

  

 

  ................................................وصالُة الليِل أفضُل من صالِة النهار

سيذكر املصنف إن شاء اهللا بعد قليل ربام نذكره بعد الصالة، ذكر ُهنا ولذلك 

درجاِت قيام الليل باعتبار عدده وباعتباِر وقته وباعتباِر حال القائِم أهو بعد نوٍم أم ال، 

وهذه الدرجات يتدرب هبا املُسلم وال يبدأ باألفضل ويرتك األدنى، وإنام يبدأ باألدنى ثم 

  . وهذه من باب الرياضة ومن باِب الُدربةيرتقي به إىل األعىل

و ُنعيم األصبهاين رمحُه  َف احلافظ أ والبد للمسلِم من الرياضِة يف العبادات، وقد أ

دان رياضةُ : "سامه اتعاىل كتابً  اهللاُ  ة أن املرء يف العبادات "األ ، وهذا الكتاب بناه عىل مسأ

  .يرُض نفسه ويؤدهبا درجًة فدرجة

و هالل العسكري، يقول كام أن احلفظ كان يشُق عّيل حفظ : يف العلم يُدرب، قال أ

عليك بالُدربة، فابتدأُت بحفظ البيت والبيتني حتى يَرس : القصائد فشكوُت ذلك أليب فقال

  . اُهللا يل فأصبحُت أستطيع أن أحفظ يف اليوم الواحد القصائد

اكتساٌب يكوُن درجًة بعَد درجة،  فاحلفظ والعبادة والفهم ُكله ُدربة، ُكله ُدربة، وُكله

بعد الصالة، وصىل اُهللا وسلَم وبارك  نقف عند هذه ونبدأ بكالم املصنف بمشيئة اهللاِ 

  . عىل نبينا حممد

  .وصالُة الليِل أفضُل من صالِة النهار: يقول الشيخ رمحُه اُهللا تعاىل

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ودليُل ذلك ما ثبَت يف الصحيِح أن النبَي   َّ أفضُل الصالةِ «: قال َصىلَّ ا

  . ، فدلنا ذلك عىل أن الفرائَض بعد الُسنن املؤكداِت أفضلها»بعد الفريضِة صالُة الليل

ه أقرُب  ئِض وبعد الُسنن املؤكدات؛ فإن أفضلها هو قياُم الليل أل أن الصالَة بعد الفرا

لإلخالص وأدعى إىل رصف الرياِء عن القلب إذ الليُل ال ُيرى عمُل املرِء فيه وال يطلُع 

  . عليه أحد

ليَل موضُع السكِن والنوم، وعندما يرتُك املرُء هجدة النوم ومن جهٍة ُأخرى فإن ال

َري الفراش ليقوَم هللاِ  يصُف قدميه فإن هاذيِن السببِني أحرى وأدعى بأن يكوَن عمله  وأ

  .أقرَب للقبول



 

   
 

 

  ..........................والنصُف األخُري أفضُل من األول، والتهجد ما كان بعد نوم

  . والنصُف األخُري أفضُل من األول، والتهجد ما كان بعد نوم: قال

تني مهمتني يتفاضُل هبام قياُم الليِل باعتباِر الوقِت  ذكَر ُهنا املصنف يف هذه اجلملة مسأ

باعتبار الوقت، فام كان يف  اذكَر أن قيام الليل بعضه يفضُل بعضهً : واحلال، فالوقت األول

النصِف األخري منه يكوُن أفضَل من النصِف األوِل منه، ونعرُف النصَف من الليل باعتبار 

الشمِس وطلوع الفجر، فإن الليل حيسُب  أذان املغرب وطلوع الفجر، باعتباِر غروب

  : بحسابني

أن ُحيسَب نصفه وثلثه وثلثاه، باعتباِر غروب الشمِس وطلوع : احلساب األول

  . الشمس

أَن نصَف الليِل حيسُب باعتباِر غروب : والطريقة الثانية وهي املشهورة واملعتمدة

  . الشمِس وطلوع الفجر

ق، ذكر ُينظر من غرو: الطريقة األوىل اإذً  ب الشمس إىل طلوع الشمس وهو اإلرشا

  . ذلك الشيخ تقي الدين يف رشح الُعمدة

نا ننظر من غروب الشمس إىل طلوِع : والطريقة الثانية يف معرفة طول الليِل وحسابه أ

الفجر وهو أذان الفجر، وهذه الطريقُة الثانية هي املعتمدُة عند الفقهاِء يف معرفة األوقات 

ًء كانت مت علقًة بأوقات صالة العشاء أو متعلقًة بوقت صالة قيام الليل، أو متعلقًة سوا

  .بوقت النفرِة من مزدلفة وقت الوجوب فإنه جيُب بعد نصف الليل، وهكذا من املسائل

  . النصف األخري من الليل أفضل من النصف األول منه، هذه حال اإذً 

ُ َعَلْيهِ دليُل ذلك أن النبي  اطبعً  َّ يتنزُل رُبنا جل وعال إذا مىض «: قال َوَسلَّمَ  َصىلَّ ا

، وتنزل اجلباِر جل وعال يف هذا الوقت يدُل عىل أفضليته؛ فإن األزمان »شطُر الليِل األول

ترشُف بأفعال الرمحن جل وعال فيها، ولذلك فإن يوم عرفة وقٌت فاضٌل ملغفرة اهللاِ جل 

  . وعال للناِس فيها

  . ل من األولفنصف الليل األخري أفض اإذً 



 

  

  

 

  ......................................................... والتهجُد ما كان بعد النوم

والثلث األخري منه أفضل من الثلثني، وقد جاء يف بعض : إضافًة ثانية، يقوم العلامء

فاظ هذا احلديث الذي ذكرت قبل قليل،  يتنزُل اُهللا جل وعال يف الثلث األخري من «أ

  . »الليل

إىل  إذا ُقلنا إن احلساب الليل باعتباِر طلوع الفجر فننظرُ : للجمع بني احلديثني اطبعً 

ُثلثه، وإن نظرنا احلساَب إىل طلوع الشمس فيكوُن حينئٍذ نصفه، كذا حسبه تقي يف رشح 

  . العمدة يف باب احلج

  .املقصود من هذا أن نعرف أن الثلث األخري أفضل من الثلثني األولني اإذً 

  .والتهجُد ما كان بعد النوم: يقول الشيخ

ما : أوله: هذا معياٌر ثاٍن يتفاضُل به قياُم الليل بعضه من بعض؛ فإن قيام الليِل درجات

  . كان بعده نوم، ثم يليه ما كان بعد النوم، ثم يليه يف األفضليِة ما كان قبله نوٌم وبعده نوم

  . ما كان يف الثلِث األخِري من الليل، وما كان قبله نوم وبعده نوم: أفضل القيام اإذً 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أن النبَي : الليُل عىل ذلك َّ أفضُل القيام قيام داود، وأفضُل «: قال َصىلَّ ا

كان يناُم نصف الليل ويوُم ثلثه ويناُم «، أفضُل الصالِة القيام قيام داود، »الصيام صيام داود

داود، وكان ، فدل ذلك عىل أن النصَف األخَري من الليل هو األفضل إذ فيه قياُم »سدسه

ويتبعه بنوم ليكوَن قيامه من فراشه ألجل  اداوُد عليه السالم يسبُق قيامه بنوم فيكوُن هتجدً 

  . قيام الليل

أصبح عندنا ثالث درجات باعتباِر التهجد، وباعتبار الوقت أفضله الثلث األخري  اإذً 

فيختلف  إن النصف األخري هو الثلث: إما أن نقول: والنصف األخري، ولنا طريقتان

نا نقول إن النصَف األخري أفضله الثلث األخري، فحينئٍذ يكون : باختالف احلساب، أو أ

ة اجتهادية، وإنام املرء  السدُس اخلامس من الليل هو أفضل أوقات قيام الليل، واملسأ

  . يدرُب نفسه كام مَر معنا

  



 

   
 

 

  ..........................ونيته عند النوم ويسُن قيام الليل وافتتاحه بركعتني خفيفتني

ثم بعد ذلك جيعله قبل فيبتدأ املرء يف قياِم الليل والوتر يصليه بعد العشاِء ُمبارشة، 

و هريرة ريض اُهللا عنه أن أوتَر قبل أن «: وذكر منها »أوصاين خلييل بثالث«: النوم، قال أ

ام عليه ويَرس عليه األمر جيعُل وتره يف آخِر الليل قبل  ، ثم بعد ذلك إن فتح اُهللا »أ

له جعله يف النصف، يناُم ثم يقوم ثم يناُم بعُد ألجل صالة  صالة الفجر، فإن يرس اُهللا 

  . الفجر

  . ويسُن قيام الليل وافتتاحه بركعتني خفيفتني: يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

ا جاء يف ُمسند  الُسنُة أن املرء إذا قام لصالة الليل أن ُيصَيل أوَل ركعتني منه خفيفتان، 

ُ أن النبي «: من حديث أيب هريرة ريض اُهللا عنه اإلمام أمحَد وأصلُه يف الصحيِح  َّ َصىلَّ ا

  . »إذا قام أحُدكم لصالة الليِل فليفتتح صالته بركعتِني خفيفتني: قال َعَليِْه َوَسلَّمَ 

الغرُض من افتتاح صالة الليِل خاصة بركعتني خفيفتني ليتنشَط هبام إذ لو ابتدأ قيام 

عن إمتام الصالِة بعد ذلك، وإنام ُيصيل ركعتني خفيفتني بام الليِل بصالِة طويلة لربام عجَز 

  .له يرس اُهللا 

  . ونيته عند النوم: قال

ألن أي يستحُب للمرِء إذا أراَد أن ينام أن ينوَي، ومعنى أن ينوي ُهنا بمعنى أن يعزم؛ 

   :النية أمران

يف العمل، وهل  اوهي متعلقٌة بالعمل؛ ولذا ُسميت ركنً  نيٌة هي ُتسمى بالنية الُكربى

من  االنيُة ركٌن يف العمل أم رشٌط فيه؟ قصدهم هذه التي هي النية الُكربى التي تكوُن جزءً 

  . العمل ويلزُم استصحاب حكمها فيه، وتكلمنا عنها يف الطهارة

والنية الُصغرى هي العزم، والعزُم عىل  ُتسمى بالنية الُصغرى،: النوع الثاين من النية

عليه املسلُم وإن مل يفعل الطاعة، إن العبَد إذا هم باحلسنِة فلم يعملها ُكتَب له  الطاعِة يؤجرُ 

  . أجُرها وإن مل يعملها، وإن هَم بالسيئِة ومل يعلمها مل ُتكتب عليه يشء

  



 

  

  

 

  ...................ويصح التطوع بركعة وأجر القاعد غري املعذور نصف أجر القائم

أن الُفقهاء يتجوزوَن يف ُمصطلح النية فيطلقوهنا عىل أحِد : قصدي من هذه العبارة اإذً 

منه، أو عىل يشٍء سابٍق  اُكربى التي هي ركٌن يف العمِل وتكون جزءً إما عىل النيِة ال: أمرين

  .، وُيسميه ُفقهاؤنا بالنيِة الُصغرىاله وُيسمى عزمً 

واِب احلج وغريها   . والتفريُق بني النيتني مثمر حتى يف أ

ذكر املصنف ُهنا رمحه اُهللا تعاىل أن قيام الليِل يصُح التطوع فيه بركعة، يصح التطوع 

ايض أن الوتَر جزٌء من قيام  ه مر معنا يف الدرس ا يف قيام الليل بركعة، والسبُب يف ذلك أ

  . ا لليل، وليس كُل قياٍم لليل ُيسمى وترً  اوتٍر ُيسمى قيامً الليل، فكُل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ يصُح التطوُع بقيام الليِل بركعٍة واحدة، وقول النبي  اإذً  َّ صالُة «: َصىلَّ ا

يدلنا عىل أن الوتر جزٌء من قيام الليل  »الليِل مثنى مثنى فإذا خاف أحدكم الصبَح فليوتر

حدةفيصُح التطوع في   . ه بوا

ُهنا يدلنا عىل أن هذا أقل ما يتطوع به املسلم يف قيام الليل، وإال فإن  "يصُح : "وقوله

  . املسلم كل ما ُيصليه من بعد صالِة املغرب يدخُل يف قيام الليل

  . وأجُر القاعِد غري املعذور نصُف أجر القائم: يقول الشيخ

ُ ا ثبت يف الصحيِح من حديث عمران بن حصني ريض اُهللا عنه أن النبي  َّ َصىلَّ ا

  . »من صىل قائًام فهو أفضل، ومن صىل قاعًدا فله نصُف أجر القائم«: قال َعَليِْه َوَسلَّمَ 

من غري عذٍر فله نصُف األجر، وأما  اوهذا يفيُد أن املُصيل يف النافلِة إذا صىل قاعدً 

، »صيل قائًام فإن مل تستطع فقاعًدا«: حلديث عمرانَ  افال يصُح الصالُة فيها جالًس الفريضة 

ه ال جيوز الصالُة جالًس    . يف الفريضة إال إذا عجز عن الصالة قائًام  اوقاعدً  افدل ذلك عىل أ

، أي النافلة، فإن كان لغِري عذٍر فله النصف، اوقاعدً  وأما النافلُة فيجوُز صالُهتا قائًام 

وإن كان لعذٍر كمرٍض ونحوه فإن األجَر تام، حلديث أيب موسى األشعري يف صحيح 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن النبَي   اْلُبَخاِريِّ  َّ إن العبَد إذا مرَض أو سافر ُكتَب له أجُر ما : قال َصىلَّ ا

  . ُمقيًام  ايفعلُه صحيحً 



 

   
 

 

  .......................................وكثرُة الركوِع والسجوِد أفضل من طوِل القيام

  . وكثرُة الركوِع والسجوِد أفضل من طوِل القيام: شيخ رمحه اُهللا تعاىليقول ال

ة مهمة جدً  ، هل األفضل للُمسلم أن ُيطيَل القيام؟ أم األفضل للمسلم أن اهذه املسأ

  يكثر الركعات؟ 

البد من ذكِر قيٍد ُمهم، عندما نتكلم عن كثرة  قبل أن نصدَر حكًام : البَد أن نقول

ت، املقصوُد بذلك التامة ال املنقورة، فإن املنقورَة ربام مل يؤجر عليها الركعاِت والسجدا

ا رأى النبُي  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ صاحُبها، ولذلك  َّ رأى رجًال ينقُر «: يف حديِث أيب هريرة َصىلَّ ا

ُ َعَليْهِ َصىلَّ يف صالته وال ُيتُمها وال حيسُن قيامها وال ركوعها وال سجودها، أمُر النبي  َّ  ا

هِ    . »بإعادة صالته َوَسلَّمَ  وآ

فيمن ُيتُمه ويكمُله : طوِل القيام وكثرة الركوع والسجود، املقصوُد به: عندما نقول اإذً 

  : إن كثرة  الركوِع والسجوِد أفضل لسببني: والفقهاء يقولونويأيت بالسنن الكاملِة فيه، 

ُ عَ قول النبي  :السبب األول َّ َُك مصاحبتك يف : ا قال له رجل َلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا أسأ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اجلنة، قال له النبي  َّ ، فكلام أكثَر »فأعني عىل نفسك بكثرِة السجود«: َصىلَّ ا

  . املرُء سجودة، وال يكثُر السجود إال بزيادة الركوع، فإن ذلَك يكوُن أفضل

ُ َعلَ وقد دل النبُي  َّ ذلك الرجل وهو الربيع إىل أفضِل األموِر وهو  يِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

  .كثرة السجود، فيكثُر املرُء السجود ويكثُر الركعات فإنه أفضل

ه ُكلام كُثَر العمل كلام كان  :األمر الثاين أن القاعَد عند أهل العلم يف تفاضِل األعامل أ

  . أفضل، وليس كلام شَق العمل كان أفضل

األجُر عىل قدر : لعمل كان أفضل وليس إذا شَق العمل كان أفضل، فقوهلمكلام كُثَر ا

به وال يوجد ما ُيعارضه، فإذا كُثرت  ااملشقة ليس عىل إطالقه، وإنام إذا كان ذلَك خاًص 

األعامل دل عىل أفضليته، فُهنا كثرة عمل وركوٌع وسجوٌد وقياٌم وهوٌي وغُري ذلَك من 

  . األعامل، ويف كٍل أجُره

  



 

  

  

 

  ..............................................................وتسُن صالُة الضحى

سمى القياَم سجودا،  وألن كثرة السجوِد أفضل من القيام؛ ألن اهللا : ألمر الثاينوا

  . فدل عىل أن السجود هو أفضُل هيئات الصالة

  . وتسُن صالُة الضحى: يقول الشيخ رمحه اُهللا تعاىل

بدأ يتكلم الشيخ عن صالة الُضحى، وصالة الُضحى جاء يف بعض األخباِر أهنا صالة 

وتسُن صالُة : ولذا قال املصنفاألوابني، ولكَن صالة الُضحى ال يستحُب املداومُة عليها، 

  .الضحى غبا

والغب هو فعُل يشء بعَد يشء، والدليُل عىل أهنا تستحُب أن ُتصىل غبا، ما جاء يف 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ سعي اخلُدري ريض اُهللا عنه أن النبي حديث أيب  َّ كان ُيصيل الُضحى «: َصىلَّ ا

  . »حتى نقول ال يدعها، ويرتُكها حتى نقول ال ُيصليها

ُ من قال لكم إن النبي «: وقد جاء من حديث عائشة ريض اُهللا عنها أهنا قالت َّ َصىلَّ ا

ُ فلم تكن عائشُة ريض اُهللا عنها ترى النبَي  »صىل الُضحى فقد أخطأ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َّ َصىلَّ ا

ه كان يرتُكها يف بيتها يف أحيان، والنبُي  َعَليِْه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه ُيصليها مما يدل عىل أ َّ َصىلَّ ا

عليه الصالُة ، فكان اكان يقسُم لزوجاته وهَن تسع، فال حيُرض عندها إال أحيانً  َوَسلَّمَ 

  .اوالسالم يرتُك صالة الُضحى أحيانً 

: ولذلك قال بعُض أهل العلم، وهو اختياُر الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اُهللا تعاىل

إنام يتأكُد ويستحُب صالُة الُضحى ملن ال ُيصيل قياَم الليل، فمن ال ُيصيل قيام الليل يتأكُد 

عىل  اا فيكوُن من األوابني، وأما من كان حمافظً يف حقه صالُة الُضحى أي املداومُة عليه

صالِة الليل فإنه يستحُب له تركها أحيان كثرية، وفعُلها أحيان، بل جاء عن عائشة أن النبي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ   . كان يرتكها أحيان كثرية َصىلَّ ا

  . وتسُن صالُة الضحى غبا: وهذا معنى قول املصنف

  

  



 

   
 

 

  ...........ووقُتها من خروِج وقت النهي إىل ُقبيل الزوال وأكثُرها ثامن وأقُلها ركعتان

  . وأقُلها ركعتان: قال

ألن أقَل ما يتطوُع فيه يف النهاِر ويف الليِل ركعتان؛ فإهنا أقُل ما تصىل ُتسمى صالة 

  . ُضحى يف ذلك الباب

  .وأكثُرها ثامن: قال

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أي أكثُر ما جاء عن النبي  َّ ه صىل صالًة يف الُضحى ثامِن  َصىلَّ ا أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ركعات، فقد جاء يف حديث ُأم هانٍئ بنت عِم رسوِل اهللاِ  َّ أن اَهللا «:  َصىلَّ ا

ا فتَح عىل نبيه مكة دخَل النبُي  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ جل وعال  َّ بيتها فصىل يف بيتها ثامَين  َصىلَّ ا

  . »ركعاٍت وكان ذلك ُضحى

  . قيَل إن هذا الركعات الثامن هي صالة الُضحى، وقيَل إهنا صالة الشكِر هللاِ جل وعال

  .ووقُتها من خروِج وقت النهي إىل ُقبيل الزوال: قال

ه حيُد احلدوَد ويقدُر املقاديَر يف أموِر ُمتناسبة، ولذلك  نا نعلم أن الرشَع من عادتِه أ أل

  .األشباه والنظائر ثم قس األموَر بعد ذلكوأعرف : قال عمُر أليب موسى األشعري

وقد نظرنا يف وقت الُضحى فنظرنا أقرَب توقيتِني هلا هو وقُت النهي السابِق هلا ووقُت 

النهي الالحِق هلا، ووقُت  النهي السابِق هلا عند ارتفاع الشمِس قيَد ُرمٍح، ووقُت النهي 

رية وُقبيل الزوال، أي قبَل أن تزول التابِع بعدها عند قيام الشمس، عند قيام قائم الظه

  .الشمس عن كبد السامء

، أي حينام خترج يبدُأ وقُت الُضحى من خروج وقت النهي: قول املصنفوهذا معنى 

ق بمقدار قيَد رمح، نحو عرش دقائق أو  الشمس وتطلع وترتفُع قيَد رمٍح، أي بعد اإلرشا

بَل زوال الشمس وهو وقت الظهر؛ ألن ربع ساعة أو أقَل من ذلك، إىل ُقبيل الزوال، أي ق

وقت قيام قائم الظهرية وقت هني، وقت الزوال هو وقت الظهر، قبَل وقت الزوال وقت 

  . هني، ُيسمى عنَد قيام قائِم الظهرية، وهو وقٌت قصري ال يتجاوز دقيقتنيِ 

  



 

  

  

 

  ................................... وسنُة الوضوء وتسُن حتيُة املسجد وأفضلُه إذا اشتد احلر

قبَل وقِت الظهِر وقبَل وقِت النهي هو آخُر وقت ماذا؟ آخر وقت الُضحى، ولذلك 

أدق ممن عَرب إىل ا لزوال؛ ألن من عَرب إىل الزوال دخَل فيه  إىل ُقبيل الزوال: تعبري املصنفف

  . إىل ُقبيل الزوال فيكون وقت النهي ووقت الظهر ليس وقَت الُضحى: وقت النهي، فيقول

 أن احلَد ال يدخُل يف املحدود، فقبيل الزوال ليس داخًال : ُنكرُرها وعندنا قاعدة دائًام 

  . يف وقت الُضحى، يعني صيل قبَل أذان الظهر بنحو دقيقتني أو ثالثة يدخل وقت النهي

  .وأفضلُه إذا اشتد احلر: قال

أي أن أفضل أوقات صالة الُضحى عند اشتداد احلر وهو وقت شدة الشمس، يعني 

ه قد ثبت عن النبي  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ قبل الظهر بساعٍة ونحوها؛ أل َّ ه قال َصىلَّ ا صالُة «: أ

، والفصال هي الصغار من اإلبل وغريها عندما تشتد احلر »األوابَني حني ترمُض الفصال

  . ترمض وحترت تقوم من مقامها وذلك عند اشتداد احلر عند احلادي عرش ونحوها

  .وتسُن حتيُة املسجد: يقول الشيخ

فإنه يستحُب له أن ُيصَيل ركعتني، لقول النبي  احتيُة املسجد إذا دخل املسلُم مسجدً 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ مستحبة ، فتحيُة املسجد »إذا دخَل أحدكم املسجد فليُصيل ركعتني«: َصىلَّ ا

  .ما مل ينقيض وقتها وعرفنا أن وقتها ينقيض باجللوس، أو يكن وقت هنٍي وسنتكلم عنه

  . وسنُة الوضوء: قال

ه يف الصحيح  ا جاء يف حديث عثامن ريض اُهللا عنه أ ُد بعد انقضاء الوضوء  واملرا

من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صىل ركعتني ال حيدُث فيهام نفسه ُغفَر له ما تقدم من  «: قال

  . »ذنبه

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن النبَي «: وقد جاء من قصة بالل ريض اُهللا عنه َّ شهد له بدخول  َصىلَّ ا

ذلك ، فدَل »ما أذنت قُط إال تطهرُت وصليت ركعتني: بام ذاك يا بالل؟ قال: اجلنة، فقال

عند اهللاِ جل وعال إذا أعقَب تطهره بصالة ركعتني  عظيًام  ا عىل أن من تطهَر فإن له أجرً 

  . ُتسمى بسنة الوضوء



 

   
 

 

  ..........................................وهو من قيام الليل وإحياُء ما بني العشاءين

ولنعلم أن هذه الُسنن تتداخل بعُضها يف بعض، فمن توضأ ثم دخَل املسجد فإن حتيَة 

ت سنٍة راتبة املسجِد تدخُل يف ُسنة الوضوء، فتكفيه ركعتاِن عن اجلميع، فإن وافَق ذلك وق

  . فإن الُسنَة الراتبة تدخُل يف حتية املسجد وسنة الوضوء

  . وإحياُء ما بني العشاءين: يقول الشيخ

ُد بام بني العشاءين أي ما بعد املغرِب إىل أذان العشاء، وهذان الوقتاِن يستحُب  املرا

لك فعل إحياؤمها وهذا الوقت بني هاتني الصالتني يستحُب إحياؤه، والدليُل عىل ذ

  . الصحابة ريض اُهللا عنهم فقد كان الصحابة رضوان اهللاِ عليهم حييون ما بني العشاءين

وأما الصالُة بني األذاِن واإلقامِة من املغرب فليست داخلًة فيها، شوف، الصالة بني 

بني : تعبري املصنفمن املغرب، : األذان واإلقامة للمغرب ليست داخلة بني العشاء، مل يقل

، أي بني الصالتني، فام بني األذان واإلقامِة من صالة املغرِب ُيباُح فيه الصالة وال ءينالعشا

ويباُح الصالُة بني أذان وإقامة املغرب وله أجر، له أجر الصالة، : يستحب، ويقول الفقهاء

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ لكنها ليست خمصوصًة باختصاص الفضل وإنام بمطلق قول النبي  َّ : َصىلَّ ا

، وإال فاألصل أن املغرَب ُتصىل يف أول وقتها أفضل، لكَن املستحب »بني كل أذانني صالة«

  .أن ُتصىل بعدها، فيحى ما بينهام، وقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم حييوهنا

  .وهو من قيام الليل: قال

من هذا داخل من قيام الليل، ولذلك فإن طالب العلم ُحييي الليَل ولو يف أولِه 

  .املغرب

يقول الشيخ رمحه اُهللا تعاىل يف هذا الباب، ذكَر بعَض التطوعات التي تلحُق بالصالة 

ان فيهام، مها ليستا سجوُد التالوةِ وسجود الشكر هللاِ جل وعال، وهاتان الصالت: وهو

صالة لكن فيهام معنى الصالة ولذا تأخُذ بعض أحكام الصالة منها اشرتاط الطهارِة 

  . وغريها كام سيأيت بعَد قليل

  



 

  

  

 

  ................................ويسن سجود التالوة مع قرص الفصل للقارئ واملستمع

  . ويسُن سجود التالوة: يقول الشيخ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ألن النبي  َّ سجَد يف النجِم وسجَد يف غريها، عليه الصالة  َصىلَّ ا

والسالم، وأمر بالسجود وسجَد الصحابة معه، فدل عىل استحباِب سجوِد التالوة، 

ِن قيَل إنه يف أربعة عرش موضعً  ، ا، وقيَل إنه مخسة عرش موضعً اوسجوُد التالوِة يف القرآ

ب أهنا سجدُة شكٍر وليست والفرُق بينهام يف موضٍع واحٍد يف سورة ص فإن مشهور املذه

إهنا سجدُة تالوة، : سجدَة تالوة، والرواية الثانية قال عنها ابن مفلح الفروع، وهي  األظهر

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وهو األظهر، أي األظهر من النصوص ألن النبي  َّ   . سجَد عندها َصىلَّ ا

رشة سجدة، وقيَل إهنا مخسة السجدات، سجدات التالوِة يف الُقرآن قيَل إهنا أربع ع اإذً 

  . عرشة سجدة، ومها روايتان، واملشهور عند املتأخرين أهنا أربع عرشة سجدة

  . ويسجُد سجود التالوِة مع قرص الفصل: قال

يعني إذا قرأ املرُء آيًة فيها سجدة فإذا قىض هذه اآلية فإنه يسجُد عقبها أو كان بينها 

فصٌل طويل فإهنا تكوُن سنًة قد فات حمُلها، وإذا  وبني السجود فصٌل قصري، وأما إذا كان

  . فات حمُل السنِة فإهنا ال ُتقىض، ال ُتقىض الُسنن إال ما ورَد به النص

، للقارِئ : قال    .وللمستمعِ ، أي الذي يقرأ

  : املستمع يستحُب له أن يسجَد سجود التالوِة بقيود

ال سامع، والفرُق بني املستمِع والسامع هو زيادٌة يف  اأن يكون مستمعً  :القيد األول

املبنى وهو حرُف التاء، ونحُن نعلم أن زيادة املبنى زيادٌة يف املعنى، إذ السامُع مل ُيرخي 

سمعه ومل يقصد أن يسمَع القراءة، وأما املستمُع فقد أرخى سمعه ويقصُد االستامع هلذا 

  .سامُع فال يسجد، هذا القيد األولاملستمُع يسجد، وأما ال االقارئ، إذً 

  

  



 

   
 

 

  .............................يكُرب إذا سجد بال تكبِري إحرام فيام يعترب هلا وهو كالنافلة

أن يسجَد إمامه فإن مل يسجد إمامه فإنه ال يسجد، فإن كان اإلمام مل  :القيد الثاين

ه من باب التبع، والتابُع تابع، فحيُث مل يسجد القارئ فال يسجد املُستمع، وهذا  يسجد؛ أل

  . واضح إذ التابُع تابع

ة فيها خالفسيذكره املصنف وإنام قد :القيد الثالث أن : مته لكي نعلمه وهذه املسأ

ا؟ قالوا  ألن سجوَد التالوِة صالٌة أو ملحٌق بالصالِة : يكوَن القارُئ ممن تصُح إمامته، 

ه مل يسجد، وسيرضب املصنف بعد قليل  فمن مل تصح إمامته فال ُيتابع يف السجوِد فيه، فكأ

  . من ال تصح إمامته: أمثلًة عىل ذلك

  . إذا سجد القارُئ وكان ممن يصُح االئتامُم به ا، طبعً »واملستمع للقارئِ «: قال

ٍة فيها سجدة فهل يسجُد عندها أم  بعض الناس تستمع يف اإلذاعة القارئ يقرأ فيأيت بآ

اذا ال تسجد؟ ألن القارئ مل يسجد فحينئٍذ ال تسجد، طيب، : ال؟ نقول ا؟  ال تسجد، 

ا يف جدة وأسمُع إماَم احلرِم يف ا  أ اإلذاعِة يقرأ الُقرآن فسجَد القارئ، إمام احلرم سجد وأ

ا ُمستمع قد أرخيُت  يف جدة بيني وبني مكة أكثر من ستني كيلوا هل أسجد أم ال وأ

ا؟ ألن اإلمام ال يصُح االئتامم به، ال يصُح : سمعي؟ نقول ال يصح عىل ظاهِر املذهب، 

  . ي، وهذه هي القاعدة التي ذكرناها قبَل قليلاالئتامم به ألن بيني وبينه مفازة، بعيد عن

  .وهو كالنافلة: يقول الشيخ

أي حكُم سجود التالوِة كالنافلة فيام يعتُرب له، مما يعترب النافلة الطهارة، فيلزُم للسجوِد 

وهو  اللقارِئ، يف استحبابه يف حق القارِئ ويف حِق املستمِع أن يكون عىل طهارة إما وجوبً 

  . ، هذا وحدامه أو عىل الرواية الثانية استحبابً هو ظاهُر كال

م: األمر الثاين قال   . يكُرب إذا سجد بال تكبِري إحرا

م، إذا أراد املرُء أن يسجَد لسجود التالوة فإنه يقول اُهللا : يكُرب إذا سجد بال تكبري إحرا

م، ما معنى أن يكوَن تكبري انتقال؟  أكرب، ويكوُن ذلك التكبُري تكبري انتقاٍل ال تكبَري إحرا

   .يعني يكون يف الطريق



 

  

  

 

...................................................................................  

م يشرتط أن ما يكون القيام وإنام يكون يف الطريق ألن تكبري: واألمر الثاين ة اإلحرا

تكوَن حالة إمتام القيام، فيكون كتكبري االنتقال وال يكون تكبرية اإلحرام، ال ُيكرب 

  . اُهللا أكرب اهللا أكرب إذا كان خارج الصالة، وإنام ُيكرب تكبرية واحدة: تكبريتني فيقول

ُ أن النبي «: قول ابن مسعوٍد ريض اُهللا عنه: دليُلنا َّ كان يكُرب يف كل  َعَليِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

ه يكرب يف سجود التالوِة يف الصالة فيقول »خفٍض ورفع    »اُهللا أكرب: فدل عىل أ

وهل يرفُع يديه إن كان يف الصالِة أم ال؟ هل يرفع يديه يف التكبري أم ال؟ ما يرفع يديه؛ 

ا دائًام  نا ذكرنا قاعدة باألمس وهي، يا شيخ عبد اهللا أ ك شيخ عبد اهللا، ما هي أسأ أل

  القاعدة يف رفع اليدين بالتكبري؟ 

  شيخ منصور؟ 

ٌة من النصوص أن كل تكبٍري يف الصالة يسبقه سجوٌد : أحسنت، القاعدُة عندنا مستقرأ

أو يلحقه سجوٌد فإنه ال ترفع اليداِن فيه، وإن كان التكبُري ال يسبقه سجوٌد وال يلحقُه 

  . بالتكبري، رفع اليدينسجود فيرشع رفُع اليديِن فيه 

أما قول اُهللا أكرب ففي كِل رفٍع وخفض حلديث ابن مسعود، دليُل هذا حديث ذكرنا 

  . حديث عيل وحديث ابن عمر وحديث أيب ُأسيد الساعدي ريض اُهللا عن اجلميع

اُهللا أكرب بدون رفع اليدين، وإذا كان املرُء يف : ُهنا تكُرب بال رفع يدين، تقول اطيب، إذً 

وَن لَِألْذَقانِ {ري الصالة، انظر معي، فيستحُب له أن خيَر، غ ء[}َوَخيِرُّ ولذلك  ]١٠٩:اإلرسا

ويستحب ملن كان يف سجود التالوة أن يقوم ويقول اُهللا أكرب : قال الشيخ تقي الدين

فيكوُن، يعني أن خير املرء يف سجوده، هذا مستحب، وهذا من باب االستحباب، وجيوز له 

وهو جالس أن يسجد وهو جالس، لكن أفضل واالستحباب أن يكوَن فيه  إذا كان يقرأ 

فقًة للُقرآن   . يعني أن خيَر يف سجوده موا

  

  



 

   
 

 

ءة غري إمامه  ءة نفسه أو لقرا أموم لقرا وإذا رفع وجيلس ويسلم بال تشهد وإن سجد ا

  ......................................................................عمدا بطلت صالته

  . وإذا رفع: يقول

  . اهللا أكرب:  يعني إذا رفَع من سجود التالوة قال

  . »كان يكُرب يف كل خفٍض ورفع، ويف الصالةِ وغريها سواء «: ابن مسعود: قال

  . وجيلُس ويسلم: قال

ه ال يكون ُهناك سجوٌد إال أن يتبعه جلوس  يستحُب له أو جيُب عليه أن جيلس؛ أل

، ثم ُيسلم بعد كامًال  ا، كَرب له وخر له وجلَس بعده فيكون جلوًس كامًال  الكي يكوَن جلوًس 

نية ذلك، وهذا عىل سبيل الوجوب يف ظاهر املذهب وعىل سبيل االستحباب يف الرواية الثا

  . اختيار الشيخ تقي الدين، فُيستحب السالم، فيستحُب له أن ُيسلَم له

  . بال تشهد: قال

  . ال يتشهد له؛ ألن التشهد متعلٌق بالصالة الكاملة وهذه ال صالَة فيها

ءة نفسه بطلت : قال الشيخ أموُم لقرا ءة نفسه، وإن سجَد ا وإن سجَد اإلماُم لقرا

  . صالته

أموم يق ءِة يف الصالة اجلهرية إذا كان ا أموم يمنُع من القرا رأ يف صالٍة رسية ألن ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ حلديث جابر الذي عنَد أمحد بإسناٍد رجاله ثقات أن النبَي  َّ من  «: قال َصىلَّ ا

ءة اإلمام له قراءة ، هذا حمموٌل عىل الصالة اجلهرية، أما الصالُة الرسية إذا »كان له إماٌم فقرا

أموم فمرت به آيٌة فيها سجدة تالوة فإنه ال يسجد، فإن سجد بطلت صالته   . قرأ فيها ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ الدليل عىل بطالن صالته أن النبي  َّ إنام ُجعَل اإلماُم ليؤتَم «: قال َصىلَّ ا

  . »وال تقدموا عىل إمامكم: وإذا ركع فاركعوا وإذا سجَد فاسجدوا، قالبه، فإذا كَرب فكربوا 

مل يفعله إمامك، فتقدُمَك عليه بالسجود مبطٌل لصالتك  اال جيوُز لك أن تفعَل شيئً 

ك فعلت شيئً  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ألمر اهللاِ جل وعال وأمر رسولِه  اخمالفً  األ َّ   . َصىلَّ ا

أموم  اإذً    . سجدٍة فسجَد وحده دون اإلمام بطلت صالتهإذا قرأ ا



 

  

  

 

أموم متابعة إمامه يف صالة اجلهر فلو ترك متابعته   ..............عمدا بطلت ويلزم ا

  . اأو سجَد لقراءة غري إمامه عمدً : قال

أو يستمُع غري إماٍم، إماٍم آخر أو من قارئ، فسجَد ذلك  ايستمُع إمامً  اكان مأمومً 

ُعفَي عن سهوه ألن الساهي  ابطلت صالته، وإن كان ساهيً  االرجل فسجد، إن كان متعمدً 

  . يف صالته ُيعفى عن الزيادة

ا أسأل اآلن أموم الذي سجَد مع غري إمامه كان قد دخَل مع اإلمام : وأ إن كان هذا ا

  . مع أول الصالة، هل عليه سجود سهو؟ ال

اذا؟    إن كاَن دخَل مع اإلمام يف غري أول الصالة، هل عليه سجود سهو؟ 

ه زادَ  أموم ُيتابع  اأم نقص؟ زاد ماذا؟ زاد سجودً  مسبوق، أل غري مرشوع، ألن ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ إمامه، مر معنا قول النبي  َّ السجود إذا زاد أحدكم أو نقص يف «: َصىلَّ ا

  . ، نعم»صالته فليسجد

أموم متابعة إمامه يف صالة اجلهر: يقول الشيخ   . ويلزم ا

أموم أن ُيتابعة؛  إذا قرأ اإلماُم يف الصالِة اجلهريِة آيًة فيها سجدة فسجد اإلمام فيلزم ا

ه ُمستمع،  ه مأموٌم وأل ُن َفاْسَتِمُعوا َلهُ {أل : قال أمحد ]٢٠٤:األعراف[}َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآ

  . أمجعوا عىل أهنا يف الصالة

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ للمتابعِة ولالستامع، وقد ثبت عن النبي : يسجُد لسببني اإذً  َّ ه  َصىلَّ ا أ

فإذا سجَد للتالوة فيلزمك أن تتابعه  »إنام ُجعَل اإلمام ليؤتَم به فإذا سجَد فاسجدوا «: قال

  . يف سجود التالوة

  . بطلت افلو ترك متابعته عمدً : قال

ه مل ُيتابع اإلمام فيام ُأمَر يف متابعته فيه، وعرفنا دليله يف حديث  أي بطلت صالته؛ أل

  . عائشة وحديث عبد اهللا بن عمرو

   



 

   
 

 

  ...........للمستمِع فال يسجُد إن مل يسجد، وال قدامه اويعتُرب كوُن القارئ يصلُح إمامً 

للمستمِع فال يسجُد إن مل يسجد،  اويعتُرب كوُن القارئ يصلُح إمامً «: قال رمحه اُهللا تعاىل

ٍة وخنثى، ويسجد  وال قدامه وال عن يساره مع خلو يمينه، وال يسجد رجٍل لتالوة امرأ

  . »لتالوة أمٍي وزمٍن ومميزٍ 

إن من استمَع لقارٍئ يرشُع يف : ُقلناهذا هو القيد الذي ذكرت لكم يف البداية عندما 

  : رشوطحقِه أن يسجَد للتالوةِ بثالثة 

  . اال سامعً  اأن يكون ُمستمعً  :أوُهلا

ًء كان إمامً  :والثاين   . أو خارج الصالة اأن يسجَد القارئ سوا

  . أن يكوَن القارُئ ممن تصُح إمامته :والثالث

رضب أمثلًة ال للمستمع،  اويعتُرب كون القارِئ يصلُح إمامً : وهذا معنى قول املصنف

  . يصلُح فيها يعني ال يسجُد فيها املستمُع مع القارئ الذي قرأ سجود التالوة

أموم، وهذه  فال يسجُد إن مل يسجد؛: قال ألن اإلماَم إذا مل يفعل اليشء ال يفعله ا

  .واضحة، فأدخَل القيد الثاين يف القيد األول

ايض  وال قدامه،: قال أموم ال جيوز أن يصيل عندنا مر معنا يف الدرس ا باألمس أن ا

، ال يتقدم عىل اإلمام، فمن صىل وكان موضعه أمام »فال تتقدموا عىل إمامكم«أمام املصيل، 

أو  ااإلمام بطل صالته، نعم، يصُح أن ُيصَيل عن يمينه أو ُيصَيل عن يمينه  وعن شاملِه معً 

  . ُيصَيل خلفه

أموم إذا كان فًذا فال  تصُح صالته إال يف موضٍع واحد وهو ماذا؟ إذا نحُن نعلم أن ا

ا صىل عن يسار النبي  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ كان عن يمينه؛ ألن ابن عباس  َّ أخذ برأسه  َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ وجعله عن يمينه، ومثله فعله النبي  َّ ه جيب أن  َصىلَّ ا مع جابر، فدلنا عىل أ

  .  عن يمني اإلمامُيصيل ااملرء إذا كان فذً 

  

  



 

  

  

 

  ......................................................................مع خلو يمينه

أمومون مجاعة، أكثر من واحد، فإنه جيوُز هلم ثالث صيغ أفضُلها، يعني  إذا كان ا

أموم أن يصلوا خلف اإلمام  اثنان فأكثر، أفضُلها أن يصلوا خلف اإلمام، أفضل صيغ ا

 وهو األغلب، وجيوُز أن يصلوا عن يمينه، كال االثنني عن يمينه، وجيوُز أن يصلوا فيكون

  . أحدمها عن يمينه واآلخر عن شامله

أن ابن مسعوٍد ريض اُهللا عنه صىل باألسود والعلقمة النخعيِني فجعَل : الدليل عليه

ت النبي : أحدمها عن يمينه واآلخر عن يساره وقال ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هكذا رأ َّ   . يفعل َصىلَّ ا

  . جيوز لك ثالث صيغ أفضُلها أن يكونوا خلفك، وجيوُز صورتان اإذً 

ُهناك صورتان ال جيوُز لإلمام إذا كان معه واحد، وال لإلمام إذا كان معه مجاعة أن 

أمومون   : ، فيبطُل اإلمتام  دون صالة اإلماميصلوها وصالُهتم باطلة أي ا

أمومون عن يساره واحدً  :الصورُة األوىل أو أكثر ما تصح صالُهتم،  اإذا كان ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ الرسول  َّ أخذ برأس ابن عباٍس وهو فذ فجعله عن يمينه، ولو صحت  َصىلَّ ا

ا نقله؛ ألن النبي  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ صالُته  َّ عمَل حركًة ملصلحة، لو مل يكن فيها حاجة  َصىلَّ ا

ُ ا كان األوىل فعلها، النبي  َّ   . ، فدل عىل وجوهبااال يفعُل مكروهً   َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

مع خلو : وهذا معنى قولهإذا كانوا عن يساره مع خلِو يمينه، : املوضع األول اإذً 

  .يمينه

أموموَن عىل اإلمام فال تصُح صالهتم، لنهي النبي  :الصورة الثانية ُ إذا تقدَم ا َّ َصىلَّ ا

أمومون عىل إمامهمأن يتق َعَليِْه َوَسلَّمَ    . دَم ا

وعىل ذلك فإن املُستمَع إذا كان يف هذين املوضعني فال يصُح، عىل ظاهر املذهب 

نقول، عىل ظاهر املذهب ملن يرى أن سجوَد التالوِة صالة، فال يصُح أن يسجد، ومها 

ال ماذا؟ إذا كان املستمُع أمام القارئ، كان القارئ خلفك، وأن تستمع واحد وراءك ال، 

تسجد، ارجع وُكن عن يمينه أو خلفه فصيل، هذا كالمهم وهذا مبنٌي عىل قاعدهتم، هو 

  . قاعدهتم أخذوها من االستقراء



 

   
 

 

....................................................................................  

ُء ينتُج قاعدًة ومناطً  ء، فاالستقرا ، وأخُذ اونحُن عندنا دليل أن من األدلة االستقرا

لح يف األصول، فأكثر القاعدة واملناط وجعلها دليل هذا قول أكثر أهل العلم، ذكَر ابن املف

، اأهل العلم عىل أن االستقراء دليل، فاالستقراء ما دليلُه؟ عرفَت الفروع ثم أخذَت مناطً 

خيتلف الُعلامء يف ذكر هذا املناط بناًء عىل سعة استيعاهبم وفهمهم للمعاين، سعة استيعاهبم 

ة ختصيصهم للعلة، وهذا  ُيسمى للمسائِل وللنصوص وفهمهم للمعاين ودقِة مسأ

  . االستحسان

ا نقول اإذً  وها تشهيً : قصدي  وا هبا من كيسهم ومل يأ وال  اهذه قاعدة، الُفقهاء مل يأ

ء؛ ألن بعض الناس  اتلهيً  فإنه من القول عىل اهللاِ بغري علم، وإنام أخذوها بدليل االستقرا

يني فيقول ة؟ فنقول هلا دليل، دليُلها اال: يأ ُء من عموم ما الدليُل عىل هذه املسأ ستقرا

  .النصوص

احذر أن تقول إن الُفقهاء : يقولون احذر، احذر، وهذه أوصانا هبا مشاخينا دائًام  اإذً 

ًة ال دليَل فيها، ولكن ُقل هلم دليٌل ضعيف؛ ألن املرء أن يقوَل قوًال  ال دليَل فيه  قالوا مسأ

ه قوٌل عىل اهللاِ بغري علم وهو أخطُر من الكفِر باهللا اجدً  اهذا خطري جدً  َم { أل َام َحرَّ ُقْل إِنَّ

ِ َما َّ ُكوا بِا َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلَبْغَي بَِغْريِ اْحلَقِّ َوَأْن ُتْرشِ ْل بِِه  َريبِّ َملْ ُينَزِّ

ِ َما ال َتْعَلُمونَ ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَىل  َّ   .]٣٣:األعراف[} ا

فبدأ بعظيٍم ثم باألعظِم ثم باألغظم وهو الرشك ثم بالقوِل عىل اهللاِ بغري علم، ولذلك 

  . احذر من القوِل عىل اهللاِ بغري علم ولو كان عندَك بعُض العلِم والظن

ر أن من قال يف كالم اهللاِ بغري علٍم فقد   اأخطأ وإن أصاب، إذً ولذلك روينا يف األ

ًة إال عن بحٍث وتتبع، وعندما نقول قوهلم  القول عىل اهللاِ خطري، وأهُل العلِم ما قالوا مسأ

ة أو يف غريه وهذا قوُل ظاهر كالمهم ومفهوم كالمهم فإن عددً  من  ا كبريً  ايف هذه املسأ

اد خوفه من أهل العلم قاله، ومن عرَف خالَف أهل العلِم وعرف اطالعهم زاد ورعه وز

  . اهللاِ جل وعال



 

  

  

 

  .......................وزمنٍ  ويسجُد لتالوِة ُأمٍي  لتالوة امرأة وخنثى وال يسجُد رجًال 

ا أمحُد يكثُر من قول ال أدري وال ُيفتي؟ قال ا قيَل للميموِن  لعلمه باخلالف، : ولذا 

ً  احرتم قوال أهل العلم، نعم إذا ُكنَت متأهًال  اإذً  ً  اعا اآللة يف النظِر فيها  االنصوَص وعا

  . لك احلق يف النظر بعَد ذلك أو التقليد فيمن تثُق يف دينه وعلمه

ة وما قاله  ة أن عندما أذكر لكم هذا اخلالف يف هذه املسأ ا قصدي من هذه املسأ أ

ها ودليل أخذوه من باب خترج املناط وهو قوُل عامة ؤوالُفقهاء فإنه بناًء عىل قاعدة استقر

  . أن املناطات أدلة أهل العلم

تنا، يقولون عىل اإلمام، إذا كان املستمُع  اإن املُستمَع إذا كان متقدمً : نرجع ملسأ

عىل القارئ فإنه ال يصح أن يسجد إذا كان قدامه، أو كان عن يساره مع خلو يمينه،  امتقدمً 

َت خلفه أو وجدَ  عن يمينه  ال جيود عن يمينه أحد، أما لو سجَد من عن يمينه أو ُكنَت أ

  . أحد فإنه حينئٍذ تسجد

ة وخنثى؛ وال يسجُد رجًال : قال ة واخلُنثى ال تصُح إمامتها لنهي  لتالوة امرأ ألن املرأ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ النبي  َّ ة إال يف صورٍة واحدٍة، يعني مستثناة، َصىلَّ ا ، وال يصُح إمامة املرأ

  . إمامتهم بالرجال ستأيت إن شاء اهللا يف حملها

ثى، وإذ ُتردَد يف اليشٍء ومل يكن له  وُخنثى؛: قال ألن اخلُنثى مرتدٌد يف وصفه، أذكٌر أم ُأ

  . ، فإن احلكَم فيه بالرتك وهو االحتياطاأصٌل ُيستمسُك فيه فيكوُن يقينً 

  .ويسجُد لتالوِة ُأمٍي : قال

ءة والكتابة فإن األُمَي إذا قرأ  ُد باألُمي الذي ال يعرُف القرا آية واحدًة فيها سجدة املرا

أن تسجَد خلفه بخالف اإلمامة فإن األُمَي ُيكره إمامته  افإنه يستحُب لك إن ُكنَت مستمعً 

  . بالقارئ

  . وزمنٍ : قال

د بالزمِن الذي ال يستطيُع السجود بخالف الصالة فإن الزمَن ال يؤُم الصحيَح  واملرا

  . وسيأيت إن شاء اهللا إال أن يكوَن قد افتتح الصالَة ثم عرض عليه املرض،



 

   
 

 

  ......................................................ويسُن سجوِد الشكرِ ... .وُمميزٍ 

  . وُمميزٍ : قال

َد بالتمييز هو معرفُة األحوال يف كل أمٍر  ا أي بلَغ نحوً  من سبع؛ ألن التحقيَق أن املُرا

 ا، إذً اأو سبعً  استً  ابالسن سنً  ابخصوصه يف العقود ويف العبادات ويف غريها، وليس متعلقً 

ه : التمييز متعلٌق بالعادِة والُعرِف حسب الشخص، واملُميز يذكر الفقهاء رمحه اُهللا تعاىل أ

تصُح إمامته يف النافلة وال تصُح إمامته يف الفريضة، وأما ما جاء من حديِث عمر بن أيب 

ه ه صىل بالناس، فقد ذكر اإلماُم أمحد أ ما و: ، لذلك قالاكان بالغً  سلمَة ريض اُهللا عنه أ

ه يف الزمان األول كانوا يبلغوَن ُمبكرً    . ا ُيدريك أن ال يبلغ، أل

من  ا ومعروٌف أن البالد احلارة يبلُغ الناُس فيها قبل البالد الباردة، واملدينُة أشُد حرً 

مكة، ولذلك ربام بلغ املرُء وهو ابن سبٍع وثامن، ولذلك فإن عمر بن أيب سلمة ريض اُهللا 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أم سلمَة ريض اُهللا عنها يف زواجها بالنبي ألمه،  اعنه كان وليً  َّ ، فقد َصىلَّ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ثبَت يف الصحيح أن النبي  َّ أي ُأَم سلمة،  »ُقم يا عمر فزوج ُأمك«: قال َصىلَّ ا

  . وليس أحد من أوليائي حارض: ا قالت

  . ويسُن سجوِد الشكرِ : يقول الشيخ رمحه اُهللا تعاىل

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ جاء عن النبي  َّ ه كان إذا جاءه ما «: كام ثبَت عند أهل الُسنن َصىلَّ ا أ

   :حتتمُل أمرين اخر ساجدً : وقوله »يرسه خر ساجًدا

بالتطوع هللا جل وعال بصالٍة كاملِة، ركعتني كاملتني أو  اخر ساجدً  :املعنى األول

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أكثر، وهذا ثابت، فإنه قد جاء أن صالة النبي  َّ ُأم هانٍئ ريض يف بيت  َصىلَّ ا

  . اُهللا عنها كانت صالَة شكر

ه تطوَع هللاِ : املعنى الثاين هلذا احلديث بسجدٍة  ابسجدٍة واحدة، أي خَر ساجدً  أ

ُن اهللاِ  واحدة، وهذا املعنى منقوٌل عن الصحابة فقد ثبَت عن غري واحٍد من الصحابة رضوا

ه تطوَع هللا    . بسجدٍة واحدٍة فقط عند وجود جتدد نعمٍة أو دفع نقمة عليهم أ

  : التطوع بالسجدةٍ الواحدة دليُلها أمران اإذً 



 

  

  

 

  .....................................................................عنَد جتدد النعم

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ حديُث النبي  َّ ه إذا جاء ما يرسه خر ساجدً  َصىلَّ ا ، وحيتمُل الصالة اأ

ُن اهللاِ عليهم أهنم تطوعوا هللا  وحيتمُل السجدة، وما ثبَت عن عدٍد جٍم من الصحابة رضوا

 د   .بسجدة شكٍر عىل سبيل االنفرا

  . ، أي عىل سبيل االنفرادويسُن سجوِد الشكرِ : قوله اإذً 

عند جتدد النعم ومل ُيعرب بعند وجود : عَرب املصنف بقوله، »عنَد جتدد النعم« :قال

وا نِْعَمةَ {النعم؛ ألن املرَء من حني يولد وهو يف نعم اهللاِ جل وعال،  ِ ال  َوإِْن َتُعدُّ َّ ا

نعُم اهللاِ جل وعال أكثر من أن ُحتىص وأجل من أن ُتعد، بل إن املرَء  ]٣٤:إبراهيم[}ُحتُْصوَها

  .يف قيامه وقعوده ويف نومه ورقدته بل وحال مرضه هو يف نعمٍة من اهللاِ جل وعال

ه لو ُكشَف املستور حلمَد املرُء القدر، هذا اليشء الذي  وقد جاء يف بضع األخبار أ

ه فيه رضرً  ه نقمة وأ ه يعني أ من مرض وذهاِب مال وذهاِب ولد هو يف  ايظن املرُء أ

ُفِس {احلقيقِة نعمة،  ِل َواألَ ٍء ِمَن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َوَنْقٍص ِمَن األَْمَوا َوَلنَْبُلَونَُّكْم بَِيشْ

ابِِرينَ  ِ الصَّ ِذيَن إَِذا{ ]١٥٥:البقرة[}َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ ِ َوإِنَّا إَِليِْه  الَّ َّ ِ ا  َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّ

  .]١٥٦:البقرة[}َراِجُعونَ 

وابتالًء ليميز اخلبيث من الطيب  اجيعل هذه األمور متحيًص  اهللا 

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال {]١:العنكبوت[}امل{ َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْرتَ

ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ {]٢:العنكبوت[}ُيْفَتنُونَ  ُ الَّ َّ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ ا َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ

  .]٣:العنكبوت[}اْلَكاِذبِنيَ 

هذا االبتالء هو يف احلقيقة نعمة للمؤمن، هو يف احلقيقة منة من اهللاِ جل وعال  اإذً 

ا عَرب الفقهاُء رمحهم اهللا  ا ًرش  للمؤمن، هو يف ذاته نعمة إذ كف اُهللا  أعظَم منه، لذلك 

غَري حمصورة فإذا  بتجدد النعمة لكي تتذكر أن نعم اهللاِ عليك جل وعال ترتا وأن آالءه 

ٌة من نعم اهللاِ جل وعال وما أكثرها فإنه يستحُب لَك حينئٍذ أن تسجَد سجود جتددت نعم

  . التالوة



 

   
 

 

ً  أو عند اندفاع النقم   ......................له يف صالته بطلت ا ذاكرً  اوإن سجد له عا

  . أو عند اندفاع النقم: قال

إليه،  اكان ُحمتاًج  فإذا اندفعت نقمة بأن ُشفَي املرُء من مرض أو ُكفَي عدو أو ُرزَق ماًال 

  . فيستحُب حينئٍذ أن يسجَد سجود التالوة

ً : قال   . له يف صالته بطلت ا ذاكرً  اوإن سجد له عا

بطالت  امن جاءه يشٌء من سجود الشكر يف صالته فسجَد يف صالته ولو نافلة منفردً 

ه زاد يف الصالِة ما ليس من جنسها، سجود التالوة تابع للقراءة، والقراءة تابعٌة  صالته أل

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ للصالة فال تبطُلها بل فعله النبي  َّ كام جاء عنه عليه الصالة والسالم،  َصىلَّ ا

  . لكَن سجود الشكِر يف الصالِة يبطُلها

طيب، انظروا معي، قلُت لكم يف ابتداء هذا الفصل أن سجوَد التالوِة يف الصالِة كم؟ 

كم ُقلنا؟ إنه أربع عرشة سجدًة وقيَل إنه مخس عرشة سجدة، الفرق بينهام سجدٌة واحدة 

َوَخرَّ َراكًِعا {:  جل وعال، يف قصة داود عليه السالموهي يف سورة ص وهي قول اهللا

َاَب    .]٢٤:ص[}َوَأ

مشهور املذهب أن هذه سجدُة ماذا؟ شكر، فمن قرأها يف صالته وسجد، عىل 

قال ابن : املشهور ماذا؟ بطلت صالته ألهنا سجدُة شكٍر، وعىل القول الثاين الرواية الثانية

املفلح أهنا الظهار من النصوص أهنا تكوُن سجدَة تالوة، فعندما نقول إهنا سجدَة تالوة 

  . تبطلها فإن فعلها يف الصالة ال

م وخاصًة أن بعض  ة فيها خالف فاألوىل للمسلِم واألحوط واأل وما دامت املسأ

هتا يف صالتك أال تسُجَد : أهل العلم يقول ك إذا قرأ إهنا تبطل صالته كام ذكَر املصنف، أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ هلا وإنام اسجد يف غريها، وخاصًة أن النبي  َّ مرًة فلام  قرأ سورة النجمِ  َصىلَّ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ جاءت آية السجدة ما سجدها، فرتكها النبي  َّ ، فدَل عىل أن ترك َصىلَّ ا

ِة املختلِف فيها   . السجوِد مرشوٌع وخاصًة يف املسأ

  



 

  

  

 

  ..................................................وصفته وأحكامه كسجود التالوة 

من أهل  ااألوىل يف سورة ص بالذات أال تسجدها يف الصالة وخاصًة أن عددً  اإذً 

  . ا مبطلًة للصالةالعلم ومنهم املصنف وغريه يرى أهن

  . وصفته: قال

  . أي وصفة سجود الشكرِ 

  . وأحكامه كسجود التالوة

ُ يشرتط الطهارةِ والتكبِري والتسليِم وعدم ذكر التشهد وال الصالة عىل النبي  َّ َصىلَّ ا

  . بعدها َعَليِْه َوَسلَّمَ 

   



 

   
 

 

ي من طلوِع الفجِر إىل ارتفاِع الشمِس قيَد ُرمٍح، ومن صالِة العِرص إىل غروِب وه

  ...........................................................الشمِس وعند قيامها حتى تزول

ي من طلوِع الفجِر إىل ارتفاِع الشمِس قيَد فصٌل يف أوقات النهِي وه«: قال رمحه اهللا

  . »ُرمٍح، ومن صالةِ العِرص إىل غروِب الشمِس وعند قيامها حتى تزول

بدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل بذكر أوقات النهي، عندنا األوقات، انظروا معي، أوقات 

ت املفروضة اخلمس وهذه ذكرناها قبل، وأوقاٌت هي  الصلوات هي أوقات الصلوا

أوقاُت النهي ال جيوُز الصالُة فيها، وأوقاٌت غَري أوقات الصالة الفرائض وأوقات النهي 

ل النصف األخري من الليل فهذه جيوُز فيها التطوع وإن مل تكن هذه جيوُز فيها التطوع، مث

وقَت صالة العشاء فإن صالة العشاء ينقيض عند ُثلِث الليِل أو نصفه، كام مَر معنا وذكرنا 

  . يف حمله يف أوقات الصالة، والباقي وقت رضورة جيوز تأخري الصالة إليها

م جيوز له أن يتطوع يف كل وقٍت إال يف إن املسل: هذه أوقات النهي يقول فيها الُعلامء

أوقات النهي، وأوقات النهي احفظوها فإين سأذكُرها هي مخسٌة عىل سبيل البسط، وثالثٌة 

  . وهكذا وقتان آخران اعىل سبيل اإلمجال؛ ألن وقتِني منها متقاربان فيعداِن وقتً 

البسط وأريُد سأذكُر هذه األوقات اخلمسة عىل سبيل اإلمجال وسأذكرها عىل سبيل 

  . منكم أن تعدوها ولن أسأَل إال من يف األخري، فليحفظ من يف األخري هذه األوقات

  : أوقات النهي مخسة

  . من طلوع الفجِر إىل طلوِع الشمس :أوهلا

  .من طلوِع الشمِس إىل ارتفاعها قيَد رمٍح  :والوقُت الثاين

إن هذا الوقت : د، فتقوُل وهذان الوقتان متصالن فتستطيع أن تقول إهنام وقٌت واح

  . ارتفاع الشمِس قيَد ُرمح إىليبدُأ من طلوِع الفجِر 

  

  



 

  

  

 

....................................................................................  

عنَد قياِم قائم الظهرية وهو عندما تكون الشمس يف كبد السامء، وال  :الوقُت الثالث

يفء من جهة الرشِق وال الغرب، أُي شاخٍص جتعله إذا مل يكن له يفٌء ال من جهة املرشق 

فحينئٍذ يكون هذا وقُت هني هذا قيام قائم الظهرية ُقبيل  القً وال من جهة املغرب مط

  . الزوال، يعني قبَل أن تزول الشمس

أما الفيُء من جهة الشامِل واجلنوب ال عربَة به؛ ألن الشمَس يف الصيف غري الشمس 

يف الشتاء وإنام مها يومان يف السنة تكون الشمُس مركزيًة وال يكوُن هناك يفٌء ال من جهة 

  . لشامٍل وال جنوٍب وال رشق وال غرب، يومان يف السنة كام ذكر أهُل الفلكا

العربة بالفيء جهة املرشق واملغرب عند قيام قائم الظهرية، هذا الوقت إيش؟ هو  اإذً 

  . وقٌت قصري ال يتجاوز دقيقتني عىل أقىص تقدير

بع من بعِد صالة العرص، مل أقل من بعد العرص، وقت دخول العرص، ُقلنا  :الوقُت الرا

أكثُر األحاديث عىل أن : من بعد صالة العرص، قال اإلماُم أمحد والشيخ تقي الدين وغريه

ر الشمس   . النهي متعلٌق بالصالة، من بعد صالة العرص إىل اصفرا

ر الشمس إىل غروهبا :الوقت اخلامس   . من اصفرا

  ألول أخونا الذي متكئ عىل يديه؟ الوقُت ا

  . من بعِد طلوِع الفجِر إىل طلوع الشمس

و النظرات والشامغ األمحر نعم، الوقت الثاين؟ من بعِد  ت أ و النظرات؟ أ أخونا أ

  . طلوِع الشمس إىل ارتفاعها قيَد رمح، سأذكُر معناه بعد قليل

زلَت برصك، عن ك أ و طاقية أل َد قيام قائم الظهرية إىل حني الوقت الثالث؟ أخونا أ

  . إىل حني تزول الشمسينتهي متى؟ 

ر الشمس بع؟ من بعِد صالة العرص إىل اصفرا   . الوقت الرا

ر الشمس إىل غروب الشمس، أي ذهاُب قرصها كامًال  ، الوقت اخلامس؟ من اصفرا

  . ، هذه األوقات اخلمسجيب أن يذهب قرصها كامًال 



 

   
 

 

  ...............ومن صالة العرص جر إىل ارتفاع الشمس قيد رمحوهي من طلوع الف

من ، أي أوقات النهي ال جيوُز فيها التطوع، وهي :قالطيب، نأيت بكالم املصنف، 

، أي الفجر الصادق ال الفجر الكاذب وهو الفجر الذي يكوُن معرتضا، وهو طلوع الفجر

  .الذي يكون وقَت صالة الفجر

، يعني خرجت الشمس وبزغت كاملًة ثم من طلوع الفجِر إىل ارتفاع الشمِس قيَد ُرمح

بحيث لو كان بينَك وبينها  فَع عن طرف األرِض قليًال ارتفعت قيَد ُرمح، بمعنى أن ترت

فإهنا تكون قد ارتفعت بمقدار هذا الرمح، ارتفاعها  رمٌح ُمبتعد هذا يرضبه العرب مثاًال 

بعَد ارتفاع الشمس، بعد  اقيَد ُرمح، بمعنى أن يكون ُهناك ظٌل واضح، وهذا يكون غالبً 

طلوع الشمس وكامل خروج قرصها بنحِو دقائَق قليلة ال تتجاوز عرش دقائق ونحوها، 

  . هذا هو ارتفاع قيد الرمح

  . ومن بعِد صالة العرص: قال

ًء صىل العَرص يف أول وقتها أو صىل  كُل صالِة عٍرص بعدها يكون وقت هني سوا

أن يتطوع قبل صالة العرص؟ العَرص يف آخِر وقتها، فلو دخَل وقُت صالة العرص فهل جيوُز 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ نعم، قد ثبَت عند الرتمذي أن النبَي  َّ صىل قبل  رحَم اُهللا امرًئ  «: قال َصىلَّ ا

  . حسنه الرتمذي »العِرص أربًعا

ا قال األئمة إن احلكَم متعلٌق بالصالة نظروا إىل  اجيوز أن تتطوع قبَل الصالة، إذً  اإذً 

احت التطوَع قبَل الصالة، فلو صىل  اومجعً صحة األحاديث  باألحاديث األُخرى التي أ

  . ال ُتصيل بعدها االصالَة يف أول وقتها إذً 

حني يكون ظِل كل يشٍء مثليه الذي هو آخر وقت االختيار  إىلطيب، لو أخَر الصالَة 

وكذلك جيوز لك أن تتطوَع قبلها، جيوز لك أن تتطوع، ولكن أوىل : لصالة العرص؟ نقوُل 

  . أال تتطوع بأكثر من أربع وُتصيل حتية املسجد وغريها

  

  



 

  

  

 

  ........................................إىل غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول

ا مجع بني الظهِر والعرص مجع تقديم يف السفر، و امرًئ نظروا معنا، لو أن اطيب  أ

ه ال جيوُز مجُع الظهِر والعرص ألجل مطر، اجلمع ألجل املطر  ا؟ أل عربت يف السفر 

خاٌص باملغرب والعشاء، فلم يثبت أن الصحابَة مجعوا يف الظهِر والعرص، فاجلمع سيأيت إن 

  . شاء اهللا يف باب األعذار

ال؛ ألن : ؟ نقولمن مجَع الظهَر والعرص مجَع تقديم هل جيوُز له أن ُيصيل بعدها أم ال

  . احلكم متعلٌق بالصالة

  . إىل غروب الشمس: قال املصنف اإذً 

ُد بغروب الشمس أي غروب مجيِع القرص   . املرا

  . وعند قيامها: قال

د بقيام قائم الظهرية أن تكوَن الشمُس يف كبد السامء، وإذا : أي قيام الشمس، املرا

ة املرشق وال جهة املغرب، وأما الظُل فال يكوُن ُهناك يفٌء أي ظٌل جه اجعلَت شاخًص 

امً  اجهة الشامل واجلنوب ال عربَة به، إذً  قليلًة يف السنة، ما  اال تكون الشمُس عموديًة إال أ

عدا ذلك فإنه يكون ُهناك يفء، العربة بالفيء جهة املرشق واملغرب، وهذا معنى قيام قائم 

  .الظهرية

  .حتى تزول: قال

وقُت الظهر وجاز الصالة والتطوع، ما معنى الزوال؟ أن أي إذا زالت الشمس دخل 

تزوَل الشمس عن كبد السامء وأن يكوَن ُهناك يفٌء من أي جهة؟ الشمس بعد الزوال 

ن؟ جهة الغرب، إذً  : ا نقول هناك يفٌء من جهة املرشق هو معنى قول الفقهاء اتذهب أ

  . أن يكوَن له يفٌء غري يفء الزوال، بعد يفء الزوال

   



 

   
 

 

  .........فتحرم صالة التطوع يف هذه األوقات وال تنعقد ولو جاهال للوقت والتحريم

  . وحترم صالُة التطوع: يقول الشيخ رمحه اهللا

ُ ثالُث ساعات هنانا النبُي «: قال عقبة بن عامر َّ عن الصالِة فيها  َعَليِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

عنَد طلوع الشمس حتى ترتفع قيَد «وذكَر ثالثة األوقات املضيقة،  »وأن ندفَن فيها موتانا

، هذه األوقات الثالثة »رمح، وعند قيام الشمس حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب

ى ال جيوز دفن املوتى، هي أخطُر األوقات فال جيوُز حتى دفن املوتى فيها، حتى دفن املوت

  . وجيوُز دفنها يف األوقات االثنني الطولني

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ النبي  َّ هنى عن الصالة يف األوقات اخلمسة كلها وتتأكد يف هذه  َصىلَّ ا

  . الثالثة

حيرُم كل صالة تطوٍع فيها وتنعقد، ويش معنى ال تنعقد؟ يعني تقُع باطلًة، كاحلائِض 

  . إذا صامت أو صلت حال حيضها

  . ولو جاهًال : قال

ه ال يعذُر يف اجلهِل يف  املرُء إذا كان جاهًال  فصىل فيها نقول صالتك غري صحيحة؛ أل

ُر يف اجلهل فيه؛ ألن املُفسَد من املُفسدات، كُل ما كان من باب املُفسدات فإنه ال يعذ

  . األحكام الوضعية يف اإلفساد فال يعذُر يف اجلهل فيه

ألن كلام كان من باب الرشِط فال يعذُر فيه باجلهل وهذا رشط، فإن : وقال بعضهم

  . الوقت رشط

هو من باب املُفسداِت فال : هو من باب الرشوط فال ُيعذر، أو تقول: فإما أن تقوَل 

  . ه باجلهليعذُر في

  . للوقِت والتحريم ولو جاهًال : قال

يعني ال يعلم أن هذا الوقت للتحريم، يعني ال يعلم أن هذا الوقت وقُت هنٍي فصىل 

تقُع الصالُة باطلة، فإذا علَم أن هذا الوقَت ينفتل من صالته وال خيترص فيها، : فيه، نقول

  . خيرج من الصالة



 

  

  

 

  .........................سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا مجع

  . سوى سنة الفجر قبلها: قال

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ لفجر قبلها هي املستثناة ألن النبي سنة ا َّ كان ُيصليها فيها، وهذا  َصىلَّ ا

ًض  الوتر ألن الوتَر جيوُز قضاؤه يف هذا  االوقت الذي هو قبُل صالة الفجر ُيلحُق فيه أ

الوقِت عىل هيئته، يعني الشخص اعتاد أن ُيصيل الوتر ثالث ركعات كل يوم، ولكن هذه 

  . ة نسيهاملر

ما بيجيني واحد كل يوم، يعني بعض الناس كل يوم يرتك السنة الراتبة قبل الفجر 

، شخٌص كان اهذا ال يرشُع يف حقَك القضاء، القضاء ملن كان ُمعتادً : ويقضيها، نقول

صلها قبَل صالِة الفجِر : عىل صالة الوتر فأذَن الفجر ذلك اليوم ومل يصيل، نقول اُمعتادً 

  .، تزيُد ركعةا، وإن صليتها بعد صالة الفجر فتصليها شفعً عىل هيئتها

  . وركعتي الطواف: قال

من طاف هبذا البيت فليصيل خلَف املقام يف أي ساعٍة من ليٍل أو هنار، يا بني عبِد «

، وهذا »أن ُيصَيل من ليٍل أو هنار«أي البيت احلرام،  »مناف ال متنعوا أحًدا طاف هبذا البيت

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ استثناٌء من النبي  َّ ف جيوز صالهتا يف أي وقت،  َصىلَّ ا عىل أن ركعتي الطوا

  . صالة وقت هني عرص فجر غري ذلك

  . وسنة الظهِر إذا مجع: قال

ه إذا مجَع الصالتني معً  ، مجع الصالتني مجع تقديم أو مجَع تأخري وكان اجلمع ايعني أ

جل املرض أو ألجِل حاجة، ليس ألجل املطر املطر ال ُجيمع له الظهر ألجل السفر أو أل

نا ُقلنا قبَل قليل  والعرص، فإن الُسنة البعدية للظهِر ُتصىل بعد العرص، هذا رأي الشيخ؛ أل

تتذكرون قلنا ماذا؟ إن الُسنن الرواتَب ُتقىض فقد قىض ُسنة الفجر وسنة الظهر، فالسنُة 

ألن ُيصيل هذه  ابعد صالة العرص برشط، ما هو؟ أن يكوَن املرُء معتادً  البعديُة للظهِر ُتقىض

  . الُسنن

  



 

   
 

 

  ....................................................املسجدوهو يف  وإعادة مجاعة أقيمت

  السنن الرواتب هل ترتك يف صالة السفر؟ : طيب، قد يقول شخص

ع وسيأيت يف صالة ذوي األعذار: نقول وا   :الرخص يف السفر ثالثُة أ

 رخٌص األفضُل فعلها كقرص الصالة. 

   ،ورخٌص األفضُل تركها كاالفطار للمستطيع، وسيأيت اخلالف فيه يف باب الصوم

  .واجلمع لغري من اشتَد سفره فاألفضل ترك اجلمع

  ورخٌص يستوي فيها األمران الفعُل والرتك ومنها الصياُم عىل التحقيق، ومنها

ُ َعَليْهِ السنُن الرواتب، فقد حكى ابن عمر عن النبي  َّ يف احلديث الذي رواه  َوَسلَّمَ  َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ حفظُت عن النبي «: الرتمذي وصححه الصنعاين أن ابن عمر قال َّ عرش  َصىلَّ ا

هذه التي حسنها أو صححها الصنعاين، فيدل  »يف احلِرض والسفر«إىل ُهنا ثابت  »ركعاٍت 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ عىل أن النبي  َّ   . وتركها يف السفر الرواتب أحيانً صىل ا َصىلَّ ا

ن الفعُل والرتك، فمن  اإذً  السنن الرواتب من السنن والرخص التي يستوي فيها األمرا

عليها يف  اعليها يف حال إقامته إذا تركها يف السفر ُأجَر عليها، ومن مل يكن حمافظً  اكان حمافظً 

  . حال اإلقامِة ال يؤجر عليها يف السفر

  . عليها اإذا كان حمافظً  ُمقيًام  امرَض أو سافر ُكتَب له أجر ما يفعله صحيحً إن العبَد إذا 

  . وإعادُة مجاعًة ُأقيمت وهو باملسجد: قال

الشخص إذا صىل مع اإلمام يف املسجد ثم وجد مجاعًة ُأخرى، رجل آخر صىل وحده، 

ُر اجلامعة أوًال  تكرار اجلامعة؟  ، تكرار اجلامعة مرشوع، متى يُمنع منفإنه يرشُع،، تكرا

  . مفهوم حديث أيب بكرة الثقفي ريض اُهللا عنه

  : ُينهى عن تكرار اجلامعة يف مواضع

للمسلمني، ال جيوز؛  اإذا كانت اجلامعتاِن يف وقٍت واحد فيكوُن تفريقً  :املوضع األول

ألن املقصود اجتامعهم عىل إماٍم أعظَم واحد، إمام املسلمني، وإماٍم أصغَر واحد، إمام 

  . املسجد



 

  

  

 

....................................................................................  

، ال اأن يتعمَد ترك اجلامعة األوىل ليصيل اجلامعة الثانية بعدها زمانً  :املوضع الثاين

فسهم ما يقع، وقد روينا يف  اجيوز؛ ألن فيه تفريقً  جلامعة املسلمني ويقع يف املسلمني أ

  . »صلوا خلف كِل بٍر وفاجر«: حديٍث ضعفه أمحد

إذا ترك اجلامعة األوىل، إذا فاتته اجلامعُة األوىل فيرشُع له صالُة اجلامعة  :الذي جيوز

ا بكر ريض اُهللا عنه صىل برجٍل فاتته صالة اجلامعة بعد ذلك   . الثانية؛ ألَن أ

نقول انظر معي، الشخص إذا صىل خارج املسجد ثم دخل املسجد وهم يصلون 

  . ُيصَيل مع املسلمنيالعَرص وهذا وقُت هنٍي يف حقه يرشُع له أن 

  . وإعادُة مجاعًة ُأقيمت باملسجد: قول املصنف رمحه اُهللا تعاىل

ا  ة إذا دخَل رجٌل املسجَد وهم ُيصلون فإنه يدخُل معهم وُيصيل  ُد هبذه املسأ املرا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ثبَت يف الصحيح أن النبَي  َّ ا َصىلَّ ا ُيصليا  ا انفتَل من صالته وجَد رجلني 

هام قاال ُ َعَلْيِه صلينا يف رحالنا، فقال النبُي : معه عليه الصالُة والسالم، فلام سأ َّ َصىلَّ ا

ى املسجَد والناُس يصلون فليُصيل معهم«: َوَسلَّمَ    . »إذا صىل أحُدكم يف رحله ثم أ

املصنف من  عبارة ُأقيمت أخذها وإعادُة مجاعٍة ُأقيمت،: وقول املصنف رمحه اُهللا تعاىل

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ حديِث أيب ذٍر رَيض اُهللا عنه أن النبي  َّ أن : ، واحلديث يف صحيح ُمسلمَصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ النبَي  َّ ت يف املسجد فصيل وال تقل «: قال َصىلَّ ا إذا ُأقيمت الصالة وأ

  . فأخذها من هذا احلديث »صليت

  :أَن من دخَل املسجد فله صورتانوأخذ منه بعُض أهل العلم 

إما أن يدخل قبَل اإلقامة وقد صىل الفرَض يف وقته، صىل العرص ثم  :الصورة األوىل

ه ُيصيل مع الناس،  دخَل قبل اإلقامة فُأقيمت وهو باملسجد؛ فإن حديَث أيب ذٍر نٌص عىل أ

  . وهذا الذي أخذ به املصنف

  

  



 

   
 

 

  ............................وجيوز فيها قضاء الفرائض وفعل املنذورة ولو نذرها فيها

ر ثم يدخل املسجد بعَد اإلقامة، فمفهوِم حديٍث أن ُيصَيل يف مكاٍن آخ :الصورُة الثانية

ت يف املسجد فإنه ال ُيصيل معهم فيجوُز له أن ينفتل: أيب ذٍر قال وهذا الذي . إذا ُأقيمت وأ

  .مفهوم ظاهر كالم املصنف

ًء دخَل املسجد وقد ُأقيمت الصالة أو دخَل  ء، سوا ولكن التحقيق أن الصورتني سوا

  . ة وأقيمت يف حضوره فإنه يرشُع له إعادة اجلامعة يف احلالتنياملسجَد قبَل إقامة الصال

ُ َعَلْيِه أي أوقات النهي لقول النبي  وجيوُز فيها قضاء الفرائض،: يقول الشيخ َّ َصىلَّ ا

، وقول النبي »من نام عن صالةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلَك هو وقُتها«: َوَسلَّمَ 

ُ َعَليْ  َّ الفاء للفورية، أي فليصلها إذا ذكرها أو قام من نومه،  »فليصلها«: ِه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

ولو كان ذلك الوقت وقَت هنٍي فيعتُرب ذلَك الوقت هو يف حقه وقت  »فذلك وقُتها«

فقً    . لوقت النهي االوجوب ولو كان الوقُت موا

  . وفعل املنذورة ولو نذرها فيه: قال

  : من نذر صالًة فله حالتان

 هللا عيلَّ أن أصَيل ركعتني: إما أن ينذَر صالًة مطلقة، فيقول.  

 هللاِ عيلَّ أن ُأصَيل ركعتِني بعَد طلوع : أو أن ينذَر الصالَة يف وقٍت منهٍي عنه، فيقول

  . الفجر

إن يف احلالتني، رأي املصنف، أن يف احلالتني جيوز له أن : يقول املصنف رمحه اُهللا تعاىل

ألهنا صالٌة واجبة، والصالُة الواجبُة جيوز : نذورة يف وقت النهي، قالُيصَيل الصالة امل

  . صالهتا يف وقت النهي فهي ملحقٌة بالفرائض، كذا قال

: أَن املنذوَر املوصوُف به نوعان: ولكَن التحقيَق وقاعدُة فقهائنا رمحهم اُهللا تعاىل

ر للتعُبِد فيه فإن ما ك ان فيه متعبد فيجب الوفاء به موصوٌف يتعبُد فيه، وموصوٌف ال أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ لقول النبي  َّ   .»من نذَر أن ُيطيَع اهللا فليطعه«: َصىلَّ ا

  



 

  

  

 

فلو أحرَم هبا ثم قلبها  بعد الصالة بفراغ الصالة نفسهاواالعتبار يف التحريم بعد العرص 

  ..................................................................مل ُيمنع من التطوع نفًال 

عنه فال ُيعمل، لقول النبي  اوأما الوصُف إن كان غري متعبٍد به، فإن كان الوصف منهيً 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َّ   . »ومن نذَر أن يعصه فال يعصه«: َصىلَّ ا

ُ فإنه ال يلزم االمتثاُل به، لقول النبي  اوأما إن كان النذُر ليس عبادًة وال منهيً  َّ َصىلَّ ا

م  اإن أخي أو قال إن فالنً : ا جاءه رجل فقال َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قد نذَر أن يقصَد البيَت احلرا

م وأن يف الطريِق ؛ ألن العبادَة إنام هي يف قصد بيت اهللاِ احل»ُمره فلريكب«: ، قالاماشيً  را

  . افيكوُن ُمباًح  اإليها بامليش فإنه ليس مقصودً 

  . وصُف عبادٍة ووصُف غريه :األوصاُف نوعان اإذً 

فال يلزُم امتثاله، وإما أن يكوَن غَري  اإما أن يكوَن ُحمرمً  :الوصُف غري العبادة نوعان

  .والنوع األول يكون غَري جائز امتثاله احمرٍم وال عبادة فال يلزم االمتثال فيكون ُمباًح 

واحلقيقة أن النذر يف وقت النهي جيُب امتثال الصالة فيه وال جيوُز صالهتا يف وقت 

ة، واعتمده مجٌع من حمققي الفقهاء املتأخرين   . هني، هذا هو التحقيق يف املسأ

رناه قبَل قليل، ، ذكواالعتباُر يف التحريم بعد الصالة بفراغ الصالة نفسها: قال الشيخ

  . ال برشوعه فيها

  . مل ُيمنع من التطوع فلو أحرَم هبا ثم قلبها نفًال : قال

  . جاز ذلك وال تبطل صالَة العرص ثم قلبها نفًال لكرب  امرًئ لو أن 


